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En ny lag om försäkringsdistribution Ds2017:17 
 

LO har beretts tillfälle att yttra sig i ovan angivna promemoria rörande en ny 

lag om försäkringsdistribution.  

 

LO anser att ett stärkt kundskydd är bra, det stärkta kundskyddet bör göras 

på ett proportionerligt och balanserat sätt. Hänsyn bör tas till förbättring i 

förhållande till kostnad. 

 

Det finns i förslaget vissa otydligheter och det berör förslag i de avsnitt 

gällande administrationsbolagens verksamhet och av parterna på 

arbetsmarknaden framförhandlade försäkring och tjänstepensioner. 

 

I förslaget 6.2.2 sid 113 konstateras att den verksamhet som bedrivs av 

administrationsbolagen inom den kollektivavtalade 

tjänstepensionsförsäkringen, normalt inte kan anses utgöra 

försäkringsdistribution. I samma stycke beskrivs även att det för 

kollektivavtalsgrundade försäkringar finns dessutom sedan lång tid ett väl 

utvecklat kundskydd.  

 

Det finns risk för tolkning att den verksamhet administrationsbolagen 

bedriver ska delas, försäkring respektive tjänstepension med olika regelverk 

som följd. Den del av verksamheten administrationsbolagen bedriver 

angående kollektivavtalade riskförsäkringar är i förslaget väldigt begränsat 

beskriven. Det bör förtydligas om kollektivavtalade riskförsäkringar ingår i 

den verksamhet administrationsbolagen bedriver och som normalt inte anses 

utgöra försäkringsdistribution.  

Risk finns vid olika tolkning att administrationsbolagen behöver bygga upp 

två olika sätt för information om riskförsäkringarna och tjänstepension. 

Detta kommer bara driva kostnad för något som redan fungerar 

tillfredställande. 
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Parterna på arbetsmarknaden har gett dessa administrationsbolag uppdraget 

att i ett paket hantera administration för kollektivavtalad försäkring och 

kollektivavtalad tjänstepension.  

I detta behöver det också då förtydligas att premier för riskförsäkringar 

intagna av administrationsbolaget och vidare förmedlade till 

riskförsäkringsbolaget inte i normalfallet anses utgöra 

försäkringsdistribution. 

 

LO anser att man behöver förtydliga begreppet ”verksamhet” gällande 

administrationsbolagen. Dessa administrationsbolag hanterar all kontakt 

med företag, som enligt kollektivavtal eller på frivillig grund, tecknar 

försäkring- och tjänstepensionsavtal. I dessa uppgifter ingår det även att 

förmedla premier, intagna för riskförsäkringar och premieöverföring till den 

förvaltare den anställde valt till tjänstepensionen. 

  

LO anser också att det behöver förtydligas att krav och behovsprövning 

samt informationslämnande är uppfyllt även då arbetsgivare på frivillig 

grund tecknar de av parterna framförhandlade riskförsäkringar och 

tjänstepensionsförsäkringar. Dessa arbetsgivare bör i större utsträckning 

tagit del av innehåll i detta av kollektivavtalsparterna framförhandlade 

försäkringspaket. 

 

LO yttrar sig på de, för LO, mest relevanta delar.  

  

Sammanfattning av LOs synpunkter.  
  

• LO anser att de kollektivavtalade riskförsäkringar som förhandlats 

fram av parterna på arbetsmarknaden också innefattas inom 

administrationen valcentralerna utför. Detta behöver förtydligas i 

6.2.2 . 

 

• LO anser att den premiehantering som valcentralerna utför ska ingå i 

den administration, som i normalfallet inte ska anses utgöra 

tillståndspliktig verksamhet enligt lagens definition. Detta behöver 

förtydligas i 6.2.2. 

  

• LO anser att samma informationskrav ska gälla oavsett om 

anslutningen till tjänstepension och riskförsäkring, vilka förhandlats 

fram av parter på arbetsmarknaden, sker till följd av bestämmelse i 

ett kollektivavtal eller på frivillig grund. Detta behöver förtydligas i 

10.8.2.  
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• LO anser att samma kriterier för krav- och behovsprövningen ska 

omfatta alla kunder oavsett om anslutningen till kollektivavtalad 

tjänstepension och riskförsäkring, som förhandlats fram av parter på 

arbetsmarknaden, sker till följd av bestämmelse i ett kollektivavtal 

eller på frivillig grund. Detta behöver förtydligas i 10.8.2. 

 

 

 

 

Med hälsning 
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